Dělník – vedoucí realizační skupiny střediska Městská zeleň
Organizace Lesy hl. m. Prahy hledá nového kolegu nebo kolegyni na pracovní pozici dělník – vedoucí
realizační skupiny střediska Městská zeleň.
Pracoviště: území hl. m. Prahy
Předpoklady:
občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
zdravotní způsobilost
Požadavky:
vzdělání zahradnického směru (OU, SŠ) nebo v jiném, příbuzném technickém oboru
praxe v oboru minimálně 5 let (v případě zahradnického vzdělání stačí praxe v oboru 3 roky)
pracovní zkušenosti v oblasti péče o zeleň, zkušenosti s organizací práce při realizacích v terénu
zkušenosti s vedením menšího pracovního kolektivu
orientace v rostlinném materiálu a znalost problematiky
zkušenosti s technikou využívanou při údržbě zeleně a při realizacích
řidičský průkaz skupiny B
odpovídající fyzická zdatnost a manuální zručnost
výhodou orientace v projektech
Náplň práce:
vedení malé pracovní skupiny v terénu včetně vlastního zapojení se do práce v terénu
organizační, technické i manuální činnosti
kontrola provedení svěřených úkolů
Nabízíme:
firemní benefity a zázemí městské organizace
pět týdnů dovolené
stravenky
odborná školení a možnost dalšího vzdělávání v oboru
odpovídající platové ohodnocení (až 24 tisíc/měsíc)
Předpokládaný termín nástupu: možný ihned
Informace: Jitka Dobrá, personalistka, tel: 778 444 279, e-mail: dobra@lesy-praha.cz

Dělník v realizační skupině střediska Městská zeleň
Organizace Lesy hl. m. Prahy hledá nového kolegu na pracovní pozici dělník v realizační skupině
střediska Městská zeleň.
Pracoviště: území hl. m. Prahy
Předpoklady:
občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
zdravotní způsobilost
Požadavky:
vzdělání zahradnického směru (OU, SŠ) nebo v technickém či řemeslném oboru výhodou
praxe v zahradnickém oboru nebo v lesním hospodářství či v jiné řemeslné profesi
fyzická zdatnost a manuální zručnost
samostatnost
výhodou zkušenost s technikou využívanou při údržbě a realizacích zeleně
výhodou znalost a orientace v rostlinném materiálu
výhodou řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
firemní benefity a zázemí městské organizace
pět týdnů dovolené
stravenky
odborná školení
odpovídající platové ohodnocení (až 19 tisíc/měsíc)
Náplň práce:
práce v terénu při realizacích a údržbě zeleně
technické a manuální činnosti
Předpokládaný termín nástupu: možný ihned
Informace: Jitka Dobrá, personalistka, tel: 778 444 279, e-mail: dobra@lesy-praha.cz

